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چکیده :در نیمه دوم قرن گذشته ،ورای منافع سرشار اقتصادی حاصل از برداشت و مصرف
ذخایر مواد فسیلی (زغال سنگ ،نفت و گاز) ،زیان های گسترده و عمیقِ ناشی از آنها نیز
آشکار شد :ایجاد آلودگی ها و عوارض گوناگون زیست محیطی و بیماری های ناشی از آن ،و
وابستگی عمیق اقتصاد و سبک زندگی بشر به این ذخایر؛ ذخایری که به سرعت رو به زوال
اند و هرگز تجدید نمی شوند .لذا رویکرد به سوی منابع جایگزینِ تجدیدپذیر به جای تکیه
صِرف بر ذخایر فسیلی شکل گرفت و ادامه یافت.
اکنون معلوم شده است تنها منبعی که می تواند همسنگ واقعی منابع فسیلی و
جایگزین تمام عیار برای آنها و حتی برتر از آنها باشد ،زیست توده ( ;bioresources
 )biomassاست ،و چون قسمت عمدۀ این منبع الیزال ،پلیمر های طبیعی (لیگنوسلولوز
ها و  )...هستند ،این موضوع بیش از هر حوزه ای به حوزۀ شیمی و مواد پلیمری مربوط
است .بنا بر این ،همان طور که تبدیل نفت خام مهم بوده است ،اکنون موضوع تبدیل زیست
توده نیز حائز اهمیت مضاعف است .بر این اساس ،در چارچوب اهداف این پژوهشگاه مبتنی
بر سند جامع نقشه علمی کشور ،هستۀ پژوهشی «علوم و فناوری تبدیل زیست توده» در
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران تشکیل و مقرر شده است ،در ابتدای فعالیت ،بر پلتفرم
های واقع بینانه و محدود ،تنها در راستای تولید بیو مونومر ها و پلیمر های زیست پایه
( )Bio-based Monomers and Polymersمتمرکز باشد.
واژه های کلیدی :زیست توده ،پلیمر طبیعی ،فراورش ،تبدیل شیمیایی ،تبدیل آنزیمی و
زیستی ،بیو مونومر
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مقدمه :تهدید امنیت اقتصادی و سالمتی
منابع تجدیدناپذیر فسیلی (نفت ،گاز و زغال سنگ) که تقریباً به اوج بهره برداری رسیده اندد ،بده سدرعت رو بده
زوال اند و تا حدود پایان قرن حاضر (زودتر از همه نفت خام تا حدود  07سال دیگر) بده اتمدام مدی رسدند [.]1
بدین ترتیب ،زنگ خطر و تهدید امنیت انرژی و امنیت اقتصادی کشور ها ،به صدا در آمده و توسط کشدور هدای
پیشرفتۀ صنعتی شنیده شده است.
مثالً در قلمرو پلیمرها ،سال هاست که آهنگ رشد پلیمرهای مبتندی بدر مندابع فسدیلی ،رو بده کداهش
گذاشته است (شکل  .]2[ )1این در حالی است که جمعیت دنیا و به ویژه تقاضدای بدازارِ فدراورده هدای
پلیمری رو به فزونی بوده است .روشن است که این فاصلۀ فزاینده بین عرضه و تقاضای پلیمرهدا ،عمددتاً
توسط مواد پلیمری با منشأ تماماً یا جزئاً زیستی ،توسط پیشتازان عرصۀ علوم و فناوری در حال پر شدن
است.

شکل  -1آهنگ رشد پلیمرهای مبتنی بر نفت (تأثیر آنها بر بازار جهانی) ،رو به کاهش است [.]2

از سوی دیگر ،زنگ خطر فجایع زیست محیطی و بحران بیمداری هدای ناشدی از آالینددگی هدای ناشدی از
استفادۀ بی رویه از منابع فسیلی ،پیشتر با طنین بلندتری به صدا در آمده بدود .ایدن صددای هشددار نیدز بیشدتر
توسط همان پیشروان علوم و فناوری شنیده شده و بیش از دو دهه است که دست به کدار شدده اندد (عمددتاً بدا
حمایت های مالی دولت ها و شرکت هدای عیدیم نفتدی) .مدثالً در دهده گذشدته ،آمریکدا حددود  147زیسدت
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پاالیشگاه ( )biorefineryعمدتاً برای تولید بیو اتانول به عنوان سوخت ترابری داشته و از این لحاظ برزیدل را کده
پیشگام جایگزینی سوخت فسیلی با سوخت زیستی بود ،پشت سر گذاشته است.
 -1جامع ترین جایگزین برای منابع فسیلی
رویکرد اصلی برای زندگی بدون منابع فسیلی ،تالش برای بهره مندی از طالی سبز به جای طالی سدیاه اسدت؛
یعنی بهره برداری از منابع عییمِ بی زوال و تجدیدپذیر زیست توده .البته هدر کددام از سدایر مندابعِ جدایگزین
مانند سلول های خورشیدی ،برقابی ،زمین گرمایی ،بادی ،هسته ای ،و غیره ،نیز به جای خود مفیدندد و
مزایای خود را دارند ،اما از آنها فقط انرژی به دست می آید نه مواد .تنها منبعی که می تواندد همسدنگ
واقعی منابع فسیلی و جایگزین تمام عیار برای آنها و حتی برتر از آنها باشد ،زیست تدوده اسدت (جددول
 ،)1زیرا هم انرژی و هم گستره وسیعی از مواد (از مواد غذاییِ استراتژیک یعنی غدذای انسدان و خدورا
دام گرفته ،تا فراورده های شیمیایی بسیار متنوع ،از جمله مونومر ها و پلیمرها) را به دست می دهد [.]3
جدول  -1م قایسه اِجمالی منابع تجدیدپذیر و پایدار به عنوان جایگزین های منابع فسیلی.
اجزای استحصالی
منابع جایگزین
انرژی
نور خورشید از طریق سلول های خورشیدی
()photovoltaic cells; solar panels

+

برقابی ()hydroelectric

+

زمین گرمایی ()geothermal

+

بادی

+

جذر و مد ،امواج آب

+

هسته ای

+

هیدروژن و پیل سوختی

+

زیست توده

+
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ماده

+

 -2زیست توده و تبدیل آن
زیست توده ( )biomassمنبع تجدیدپذیر مواد زیستی است و می توان آن را مجموعه مدواد آلدی زندده و
غیر زنده (بجز نفت ،گاز و زغال سنگ) ،یا مجموعه مواد آلی تجدیدپذیر در زمین دانست .ایدن مجموعده
شامل تمامی موجودات زنده خشکی و دریا و بقایای آنها است .قسمت اعیدم زیسدت تدوده را پلیمرهدای
طبیعی تشکیل می دهند و تخمین زده می شود که ساالنه  477هزار میلیون تن زیست تدوده در زمدین
ی زیسدت تدوده ،بدال بدر  20777اِگدزا ژول
تولید می شود .انرژی ذخیدره شدده فقدط در بخدش خشدک ِ
( 20777×1711ژول) می شود و این در حالی است که کل اَشکال انرژی مصرفی بشر ،تنها حددود 477
اِگزا ژول در سال است [.]3
در جدول  2مواد ورودی (زیست توده) ،فرایند های تبدیل ،و محصوالت حاصل از تبدیل زیست
توده داده شده است .جایگاه چنین فرایند های تبدیلی را در اصطالح کلی ،زیست پاالیشگاه نامیده اند.
جدول  -2منابع خامِ زیست توده ،به وسیله فرایندهای تبدیل در زیست پاالیشگاه ،به گستره وسیعی از
فراورده های پُر ارزش متنوع تبدیل می شوند.
منابع خام اولیه
فراورده های نهایی

فرایندهای تبدیل
(زیست توده)
 ضایعاتغالت کشاورزی

و

پسماندهای

 ضایعات و زائدات چوبی وزراعی

 تخمیر آنزیمی هیدرولیزاسیدی/آنزیمی
 -گازی کردن

 پسماندهای صنایع تبدیلیِکشاورزی و دامپروری

-

 پسماندها و محصوالتجنبی صنایع چوب و کاغذ
-

ضایعات حیوانی

-

زباله های جامد شهری

-

جلبک ها

-

چربی ها و روغن ها

-

...

انفجار با بخار
پیرولیز

-

Co-firing

-

تبادل استری

-

...
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-

سوخت ها :بیو اتانول ،بیو دیزل... ،

-

انرژی :برق ،گرما

 مواد شیمیایی :مونومر ها و پلیمر ها ،رزینها ،حالل ها (مانند فورفورال ،اسیتک اسید،)... ،
ترکیبات شیمیایی واسطه ،ترکیبات فنولی ،چسب
ها ،اسیدهای چرب ،دوده ،رنگ ها و رنگدانه ها و
پوشش ها ،مرکب چاپ ،شوینده ها ،سیاالت
روانکاری و هیدرولیک... ،
-

مواد غذایی (آرد ،شکر ،روغن)... ،

-

خوراک دام

-

...

 -3در ایران؟
با توجه به مقدمه فوق الذکر ،در ایران:
 اوالً به رغم برخی اقدامات ضعیف و پراکنده ،متأسفانه به این موضوع توجه جدّی نشدده و جدایخالی و خالء وجود سازمان یا مرکزی که به طور متمرکز بر روی علدوم و فنداوری هدای تبددیل
زیست توده پژوهش نماید ،در بین دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور کامالً محسوس است،
-

ثانیاً قسمت اعیم زیست توده ،مواد پلیمری مانند لیگنوسلولوزهاست،

 ثالثاً بسیاری از محصوالتِ هدف نیز ،مونومر و پلیمر (با منشأ زیستی) هستند، رابعاً هم تخریب پلیمر و هم تشکیل پلیمر ،مباحث مهم در قلمرو علوم و مهندسی پلیمر ها مدیباشند،
لذا پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ،به عنوان مجموعه ای آکادمیک که نخستین و بداالترین
رسالت و پتانسیل را برای پیشگام شدن جهت آغاز و استمرار هدفمند و منسدجم بدرای فنداوری
های تبدیل زیست توده در کشور را داراست ،اخیراً هستۀ پژوهشی زیر را تشکیل داده است:
هستۀ پژوهشی «علوم و فناوری تبدیل زیست توده»
()Research Division for Biomass Conversion Science and Technology, BCST

فعالً این هسته به طور محدود ،بر پلتفرم های مقتضی و واقع بینانه در راستای تولید مونومر ها و
پلیمر های زیست پایه ( )Bioresource-based Monomers and Polymersمتمرکز شده اسدت
(شکل  .)2مثالً تبدیل گلیسرول می تواندد یکدی از پلتفدرم هدای برگزیدده باشدد کده مشدتقات
متعددی (مانند اپی کلروهیدرین ،اکریلیک اسید ،و غیره) می تواند از آن حاصل گردد [ .]4ایدن
کوچک مولکول ،محصول فرعی فرایند تولید فزایندۀ بیودیزل از روغن هدا (تدری گلیسدرید هدا)
است و قیمت جهانی آن به شدت رو به کاهش است.
افزون بر حوزۀ تولید مونومر ها و پلیمر های با منشأ زیستی ،در نیر اسدت در ادامده و در
گسترۀ قلمرو کلی این هستۀ پژوهشی ،حوزه های فراورش موادِ زیست توده ،زمینه ها و فرایندد
های بیشتری را در بر گیرد ،از جمله:
-

فرایندهای کاتالیزی و گرماشیمیایی ( Catalytic and Thermochemical

)Processes
-

فرایندهای آنزیمی و زیستی ()Enzymatic and Bio-processes

-

زیست انرژی یا زیست سوخت ها ()Bioenergy/Biofuels
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زیست سوخت ها (بیو اتانول ،بیو دیزل)... ،
فرایند های
شیمیایی

پلیمرها

بیومونومرها

کوچک مولکول ها

زیست توده
فرایند های
زیست شیمیایی

محصوالت شیمیایی متنوع با ارزش افزوده
شکل  -2نقشه راه کلی مقدماتی ( مسیر مستقیم از چپ به راست) ترسدیم شدده بدرای فعالیدت هسدتۀ پژوهشدی
«علوم و فناوری تبدیل زیست توده» .این مسیر شامل پلتفرم های متعددی برای تولید مونومر ها و پلیمر های زیست پایده
است.

برنامه مقدماتی این هسته پژوهشی
با توجه به و حُسن نیر و تأیید و تأکید ریاست پژوهشگاه ،و نیر به فعالیت هایی که تا
کنون ،صرفاً بنا بر عالیق شخصی بعضی پژوهشگران در چند سال اخیر در این پژوهشگاه
در ارتباط با حوزۀ تبدیل ترکیبات زیست توده به مونومرها ،پلیمرها و رزین های زیست
پایه انجام شده است ،رئوس برنامه مقدماتی  2-3ساله این هسته پژوهشی به شرح زیر
ترسیم شده است:
 -1-5داده کاوی و شبکه سازی
 گردآوری ،ایجاد بانک داده ها و اشترا

مقاالت ،پایان نامه ها و هر گونه گزارش

حاوی آمار و اطالعات پژوهشی ،صنعتی یا تجاری که در ایران در حوزه های
مرتبط بررسی و ارائه شده است
 جست و جو و برقراری ارتباط با متخصصان دانشگاهی و صنعتی مربوط
 شرکت در سمینار ها و بازدید از نمایشگاه های مرتبط برای آشنایی و ایجاد ارتباط
با سازمان ها و شرکت های مرتبط
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 برقراری ارتباط با شرکت های خصوصی و سازمان های دولتی مرتبط (وزارت علوم،
دانشگاه ها و موسسه های پژوهشی ،وزارت نفت ،وزارت کشاورزی ،وزارت صنایع،
سازمان حفاظت محیط زیست ،شهرداری ها و  )...برای جلب نیر و کسب حمایت
های مالی و اعتباری
 -2-5فعالیت های ترویجی
 برگزاری سمینار علمی-پژوهشی-ترویجی یک روزه در سال دوم یا سوم ،با هدف
شناسایی محققان و فعاالن حوزه های مرتبط ،برای جلب توجه و ایجاد ارتباط
مؤثر با آنها و گشایش باب همکاری و نیز جلب حمایت های مالی و اعتباری
 -3-5رهیافت های اجرایی
 حداکثر بهره مندی از امکانات موجود در داخل پژوهشگاه (به جای ایجاد امکانات و
ساختارهای جدید) اعم از همکاران قدیمی و جدید و نیز فضاها و امکانات بال
استفاده یا کم استفاده در جهت انجام فعالیت های این هستۀ پژوهشی
 نگارش و چاپ مقاالت مروری-ترویجی مرتبط در خبر نامه ها و نشریات داخلی.
 جهت دهی بخشی از فعالیت های پژوهشی همکاران هسته با تخصیص بخشی از
پروژه های دانشجویی به انجام پژوهش های بنیادی-کاربردی در راستای تعمیق
دانش و تجربه در زمینه های مربوط
 هدایت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری به سمت ایجاد شرکت های دانش
بنیان و کار آفرینی در زمینه های مرتبط
 ثبت اختراع و نگارش مقاالت علمی-پژوهشی ،علمی-ترویجی حاصل از پروژه های
دانشجویی
 تعریف و انجام پروژه های فناور در پژوهشگاه در زمینه های مرتبط و ثبت اختراع
حاصل از آنها

امید است چنین اقدامات زیر بنایی ،مورد حمایت های اُسلوبمند و مستمر واقع شدود تدا منشداء
آثار خیر (مانند تولید علم مفید ،متخصصان ورزیده ،ثروت و تولید اشتغالِ سالمِ پایدار) گردد و پشتیبانی،
کفایت و قوام علمی و فنی الزم برای بنا نهادن زیرساخت های تأسیس زیست پاالیشگاه های آینده کشور
را در چارچوب برنامه های بلند مدت و منسجم جهت توسعۀ پایدار کشور تأمین نماید.
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در این راستا ،دریافت انتقاد ها ،پیشنهادها و هر گونه حمایدت و رهنمدود عالقده منددان و صداحب
نیران ،از سوی مؤلفان این مقاله مورد کمال امتنان خواهد بود.
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